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إقليم: مديونةإقليم: بنسليمان 128404101/01/02 46 اللغة العربيةعبد الكريم صلوح

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 174997002/09/14 17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة بوسيك

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 168491103/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة الغرايب

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 175477002/09/15 22 اللغة الفرنسيةمريم زاعا

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: بنسليمان 154471602/09/09 28 اللغة اللمانيةعبد الجليل قاضي

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 175570102/09/15 22 الجتماعياتخديجة زاويد

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 175470002/09/15 12 الرياضياتعادل الملكاوي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: بنسليمان 140902906/09/06 18 الفيزياء والكيمياءرشيد فجر

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 128348610/10/03 54 التربية السلميةمحمد الخافي

إقليم: سطاتإقليم: بنسليمان 175516002/09/15 12 التربية السلميةيوسف تالمة

إقليم: برشيدإقليم: بنسليمان 117893111/09/00 58 التربية البدنيةالسرحاني عبدالحق

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 168535103/09/13 22 التربية البدنيةأسماء لقويري

عمالة: المحمديةإقليم: بنسليمان 175506802/09/15 12 التربية البدنيةالمهدي كعيش

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 25998902/11/88 100 اللغة العربيةمحمد العماري

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 130970405/09/03 50 اللغة العربيةزهير حسن

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 168734004/09/12 12 اللغة العربيةالتيهامي عصام

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 175473002/09/15 12 اللغة العربيةامين اظريف

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 175473902/09/15 12 اللغة العربيةخديجة أقنجاوي
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إقليم: النواصرإقليم: برشيد 190826702/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكوثر شعوب

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 128060107/09/04 48 اللغة الفرنسيةلحبق نبيلة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: برشيد 168483103/09/13 26 اللغة الفرنسيةالغوزي فاطمة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 150520805/09/08 24 اللغة الفرنسيةابيك محمد

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 168809704/09/12 22 اللغة الفرنسيةنوفل المكوي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 191076802/09/16 11 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة أبونصر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 191075902/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةامينة مزارة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 159805405/09/11 36 اللغة اللمانيةبويسفي عبد الغني

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 117718206/09/00 60 الرياضياتمحمد فكار

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 115166916/09/99 50 الرياضياتنور الدين  لحديي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 150458905/09/08 30 الرياضياتجمال شعبة

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 144711205/09/07 26 الرياضياتمحمد مودتير

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 144709005/09/07 22 الرياضياتالحبيب بلقيفى

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 158811902/09/10 22 الرياضياتابراهيم اضريس

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 169302803/09/13 12 الرياضياتاميمة العثماني

عمالة: المحمديةإقليم: برشيد 159692405/09/11 18 علوم الحياة والرضعبد الرزاق  مهدي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 128449007/09/05 52 الفيزياء والكيمياءالطاهر منعاوي

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 117807406/09/00 34 الفيزياء والكيمياءعبداللطيف نصيب
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 144713005/09/07 28 الفيزياء والكيمياءعبد الرحيم داكر ا

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154488302/09/09 40 التربية السلميةخالد جرموني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 159758205/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم منوار

إقليم: بنسليمانإقليم: برشيد 159757505/09/11 28 التربية السلميةمحمد العماري

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: برشيد 175512102/09/15 12 التربية السلميةخالد شاكير

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: برشيد 175601302/09/15 12 التربية السلميةيوسف الودني

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 144687305/09/07 36 التربية التشكيليةيوسف بنعية

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 21089516/09/82 162 اللغة العربيةالمصطفى زينان

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175430702/09/15 22 اللغة الفرنسيةزينب شهاب

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 154498302/09/09 24 الجتماعياتالرشدي وفاء

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 168695104/09/12 18 الجتماعياتالناك كريمة

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 126128104/09/02 32 اللغة الفرنسيةسهام بلحديوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 175847502/09/16 6 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم حابا

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 128403401/01/03 18 اللغة العربيةنادية العلوي

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 168485003/09/13 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيونس  روجدي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 159692905/09/11 6 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضايت امغار رشيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 169291903/09/13 12 الجتماعياتفاطمة مفتاح

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 21236216/09/84 126 الرياضياتسلمني عبد اللطيف
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 150460005/09/08 10 إلتحاق بالزوجالرياضياتالرجولة سناء

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة عين الشق 130959705/09/03 54 التربية السريةسناجي رجاء

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعة الحي الحسني 175034702/09/14 8 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة اريري

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعة الحي الحسني 168493203/09/13 12 علوم الحياة والرضاوشيخ خديجة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات ابن مسيك 150522605/09/08 38 إلتحاق بالزوجالجتماعياتبلقاضي ايمان

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 140914505/09/06 22 الجتماعياتالحسين محايط

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 126190104/09/02 88 الرياضياتماشو أسية

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات ابن مسيك 115397116/09/99 30 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةمعاذ معتصم

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 130940205/09/03 80 المعلومياتمزياني نادية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 127796907/09/04 76 اللغة العربيةالربون وئام

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 158901202/09/10 28 اللغة العربيةنبيلة مرشود

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 168512803/09/13 12 اللغة العربيةخديجة السعداوي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 77293316/09/92 130 اللغة الفرنسيةبكار جنان

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات مولي رشيد 117702506/09/00 66 اللغة الفرنسيةربيعة المشرقي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 144690005/09/07 26 اللغة الفرنسيةبشرى بلهواري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 154482202/09/09 24 اللغة الفرنسيةابوزياد رشيدة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 158908502/09/10 24 اللغة الفرنسيةمجيد سهام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 128287201/01/05 52 الجتماعياتعمر ايت يوسف
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 105207216/09/97 60 الرياضياترقية حاضري

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 115155416/09/99 72 الفيزياء والكيمياءفوزية زعيم

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 168489403/09/13 12 الفيزياء والكيمياءسلوة  الطائف

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 168488803/09/13 12 اللغة الفرنسيةالمرابط عبد الصماد

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 117900816/09/00 90 اللغة العربيةخديجة عياش

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 169198503/09/13 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة بوهتيت

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 9009816/09/95 22 اللغة الفرنسيةعبد الله بيسوفة

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175430102/09/15 12 اللغة الفرنسيةنعيمة زهري

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175420202/09/15 22 الجتماعياتبوزيد سارة

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 89076116/09/88 134 الرياضياتفاطمة النمير

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 98866516/09/93 126 الرياضياتالتوفيق حنان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 33179616/09/88 106 الرياضياتنجية لمزوهر

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 89893116/09/91 112 علوم الحياة والرضزينة بومليك

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 98859016/09/93 112 علوم الحياة والرضنور الدين الشلحي

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 140921106/09/06 44 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةخدوج رضا

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175445402/09/15 12 التربية السلميةخديجة مخلوقي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144695905/09/07 42 المعلومياتسمية خالص

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 39842416/09/91 106 التكنولوجياالفردوسي عبداللطيف
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إقليم: برشيدإقليم: الجديدة 168732504/09/12 22 اللغة العربيةعبد الحق بوحمامي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: الجديدة 175523302/09/15 22 اللغة العربيةخولة التادلي

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 128163304/09/02 64 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفوزية هرمك

عمالة: المحمديةإقليم: الجديدة 158894002/09/10 52 التربية السلميةعبد الله أيت أمغار

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 175512202/09/15 12 التربية السلميةيوسف فتحي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 127904907/09/04 48 اللغة العربيةشايق كريمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 169221303/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأوعل نعيمة

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 144803405/09/07 60 اللغة الفرنسيةأمال المسيح

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 117724806/09/00 57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةداودي صباح

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 144819905/09/07 30 اللغة الفرنسيةهدى الصديق

عمالة: المحمديةإقليم: مديونة 144820005/09/07 12 اللغة الفرنسيةوديان سائح

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 128006407/09/04 70 الجتماعياتعبد ا كرير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 150442305/09/08 28 الجتماعياتحنان كوطي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 115144716/09/99 76 الرياضياتأردان محمد

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 117889706/09/00 76 الرياضياتروماني كمال

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 169245403/09/13 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتفردوس حيال

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: مديونة 175423002/09/15 12 الرياضياتلوبنة موخليص

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 159691805/09/11 18 علوم الحياة والرضماكري      فاطمة
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الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 105191416/09/97 90 الفيزياء والكيمياءاحرايفي محمد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 117803006/09/00 28 الفيزياء والكيمياءالمصطفى العبادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 126137304/09/02 28 الفيزياء والكيمياءبوروضا ياسين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 115156116/09/99 18 الفيزياء والكيمياءعبد الكريم مونيب

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 127980507/09/04 18 التربية التشكيليةجميلة فوزي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 175422903/09/15 12 الرياضياتأيوب وعزيز

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة: المحمدية 169289003/09/13 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتلعزيزة مولو

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة: المحمدية 168756104/09/12 18 علوم الحياة والرضمحمد توبة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة: المحمدية 175433003/09/15 12 علوم الحياة والرضحمزة الهواري

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 112430616/09/98 100 الفيزياء والكيمياءالمصطفى الهشومي

إقليم: بنسليمانعمالة: المحمدية 130871405/09/03 20 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةتوفيق شرنان

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 175017202/09/14 28 اللغة العربيةسعيد ايت المدني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 128135607/09/04 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبوعشرة مينة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 154449202/09/09 32 اللغة الفرنسيةمعروف وفاء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 144819605/09/07 30 اللغة الفرنسيةاليعقوبي عائشة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158786702/09/10 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةســــــهــــــام  أحــــــلل

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 150520905/09/08 18 اللغة الفرنسيةجيهان   قاص

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 168776704/09/12 18 اللغة الفرنسيةابن غزالة خديجة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 154459002/09/09 12 اللغة الفرنسيةمخلص عادل

إقليم: بنسليمانإقليم: النواصر 175063702/09/14 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة مخلص

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 154513802/09/09 12 الجتماعياتصفاء حماني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 128366001/01/05 52 الرياضياترشيد جقام

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 168523003/09/13 12 الرياضياتتزاريني مليكة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 128051307/09/04 48 التربية السريةكريمة لقميحي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 175065502/09/14 28 علوم الحياة والرضليلى   فجلي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 175065402/09/14 18 علوم الحياة والرضنعيمة نسيم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 140905306/09/06 12 التربية السريةفتاح  دنيا

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 128060407/09/04 68 المعلومياتخــــدوج  رفــيـــــق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 175429302/09/15 22 الفيزياء والكيمياءفاتحة فيها الخير

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 168605404/09/12 30 التربية البدنيةطارق العزوزي

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 127996728/09/04 38 إلتحاق بالزوجالتربية السريةفاطنة بنحمو

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: النواصر 144687205/09/07 18 التربية التشكيليةمحمد أمين بالحاج

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: النواصر 154473307/09/09 48 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةسارة المصباحي الشاهدي

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 115334616/09/99 112 التكنولوجيارضوان فتحي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 175473802/09/15 12 اللغة العربيةكروم محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 175474302/09/15 22 اللغة الفرنسيةاسية المشروح



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: برشيدإقليم: سطات 168589904/09/12 12 اللغة الفرنسيةالمصطفى البغدادي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 168710904/09/12 12 اللغة الفرنسيةمحمد الباهية

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175474602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإيمان عريف

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 190984801/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند اشبنات

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 191031101/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأغلري هاجر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سطات 191078101/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصفاء الحمداوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 190825101/01/17 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعبيلي فدوى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 190825201/01/17 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلكروري بشرى

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: سطات 191078607/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاحلم لعليكي

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 174982802/09/14 18 الجتماعياتنجوى بوكري

إقليم: مديونةإقليم: سطات 175571202/09/15 12 الجتماعياتأكبار عبد الحق

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 175571702/09/15 12 الجتماعياترشيد كرايد

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175571902/09/15 12 الجتماعياتبرة محمد

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 175572002/09/15 12 الجتماعياتيوسف احداد

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 190826801/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتحسن الهرموشي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 168584704/09/12 28 الرياضياتالبراهيمي عبدالجليل

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175470902/09/15 22 الرياضياتقاسم عروج

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175470202/09/15 12 الرياضياتزينب عشوبة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سطات 175436802/09/15 22 علوم الحياة والرضمروان رايس

إقليم: برشيدإقليم: سطات 159795705/09/11 22 الفيزياء والكيمياءلعطور عبد الرزاق

إقليم: النواصرإقليم: سطات 159796305/09/11 22 الفيزياء والكيمياءالمصطفى صاريح

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175537202/09/15 22 الفيزياء والكيمياءنزهة أسوس

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 111896816/09/98 82 التربية السلميةرزوق الطاهرة

إقليم: برشيدإقليم: سطات 171943603/09/13 30 التربية السلميةرشيد الزيات

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 175006602/09/14 28 التربية السلميةحمزة رتنان

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 175516502/09/15 12 التربية السلميةمحمد تكديرت

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 168602704/09/12 30 التربية البدنيةمحمد أزروال

إقليم: بنسليمانإقليم: سطات 175072502/09/14 18 التربية البدنيةطارق القاسمي

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 158900802/09/10 42 اللغة العربيةنجاة حجاج

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175542202/09/15 12 اللغة العربيةنادية زواق

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 140883806/09/06 52 اللغة الفرنسيةيوسف صنير

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 175543302/09/15 22 اللغة الفرنسيةلمياء محضر

إقليم: مديونةإقليم: سيدي بنور 175543502/09/15 22 اللغة الفرنسيةمديحة المستعبد

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سيدي بنور 168790404/09/12 12 اللغة الفرنسيةأنس بنخديم

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 175543202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسناء الجاوي

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 175545302/09/15 12 اللغة الفرنسيةراندا حنصال



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168581804/09/12 12 الجتماعياتجواد الكوش

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 175532202/09/15 12 الجتماعياتعبد الغني بوقطب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: سيدي بنور 175533302/09/15 12 الجتماعياتعبدالرحمان الساقي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175533402/09/15 12 الجتماعياتالحسين احسيني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175535102/09/15 22 الرياضياتصفية أعراب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 175536102/09/15 22 الرياضياتمريم برقان

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 175528102/09/15 22 علوم الحياة والرضلبنة غازي

إقليم: بنسليمانإقليم: سيدي بنور 158823802/09/10 36 التربية البدنيةحفيان رضوان



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الداخلة - وادي الذهب12

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

12

إقليم: وادي الذهبإقليم: أوسرد 175599502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإيمان محمول

إقليم: أوسردإقليم: وادي الذهب 128173804/09/02 38 اللغة الفرنسيةفاطمة عبد البار



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

08

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 168476503/09/13 24 اللغة الفرنسيةعبدالوي امل

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 175632902/09/15 22 اللغة الفرنسيةالسعيدي رضوان

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 174977702/09/14 18 اللغة الفرنسيةأبنتي مريم

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 175633402/09/15 12 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف العمراوي الدريسي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 140952706/09/06 66 اللغة النجليزيةحدو مليكة

إقليم: ورزازاتإقليم: الرشيدية 172620502/09/14 18 الرياضياتجمال الدين الحجوي

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 175635802/09/15 22 علوم الحياة والرضالحمومي عبد الحق

إقليم: ورزازاتإقليم: الرشيدية 159869405/09/11 28 الفيزياء والكيمياءبناني محمد

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 175627802/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعمري محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 158858302/09/10 42 اللغة العربيةسعيدي  مصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175630502/09/15 22 اللغة العربيةاوبزة حياة

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175630602/09/15 22 اللغة العربيةلحبيب العودي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168829604/09/12 22 التكنولوجياانواري اسماعيل

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 175620602/09/15 22 الرياضياتحماد العزاوي

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168638104/09/12 12 الرياضياتادريس زرار

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168824204/09/12 12 الرياضياتمصطفى سافيري

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175621802/09/15 12 الرياضياتالحاحوي سكو

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175622702/09/15 12 الرياضياتلحبيب جدوب



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175635902/09/15 22 علوم الحياة والرضعبد الحفيظ مجليبى

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 169282303/09/13 30 الجتماعياتعبد ا كجديد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 175531902/09/15 12 الجتماعياتعبد الواحد غنامي

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 150471805/09/08 50 علوم الحياة والرضالميموني عبد المنعم

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 159869805/09/11 12 الفيزياء والكيمياءنورالدين النمراني

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169200303/09/13 30 اللغة العربيةمحمد عماري

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 175558702/09/15 12 اللغة العربيةحميد المهراز

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 175558802/09/15 12 اللغة العربيةفاطمة أزيك

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175560702/09/15 22 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء السي فلح

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 124076206/09/01 36 الجتماعياتباروز فاطمة

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 159839605/09/11 30 الرياضياتنور الدين حاجي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175138902/09/14 18 الرياضياتامحمد عليلوش

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175549002/09/15 12 الرياضياتعبد الحكيم عنينيش

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175550702/09/15 12 الرياضياتابراهيم  أبو الحسن

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 168517103/09/13 24 علوم الحياة والرضفائزة الوافي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175597502/09/15 22 التربية السلميةسعيد اكوك

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175605402/09/15 22 التربية السلميةرشيد الحداد

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158848402/09/10 12 التكنولوجياعادل هزاز
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إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175557802/09/15 22 اللغة العربيةمحمد ديدي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 175558002/09/15 12 اللغة العربيةعبدالهادي بابا

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175558402/09/15 12 اللغة العربيةعبدالغني خربوش

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175561102/09/15 22 اللغة الفرنسيةمحمد بايعيش

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175532102/09/15 22 الجتماعياتعبد الفتاح النجار

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175511502/09/15 12 الجتماعياتحفيظ الرامي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175550502/09/15 22 الرياضياتيوسف    دندن

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175424902/09/15 12 الرياضياتعبد ا  ايت طالب

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175469302/09/15 12 الرياضياتمحمد ارحو

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175470102/09/15 12 الرياضياتمحمد الكلف

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175549402/09/15 12 الرياضياتند  علي   رشيد

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175550402/09/15 12 الرياضياتعمر مومين

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175527902/09/15 12 علوم الحياة والرضبووضيل لحسن

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 175528402/09/15 12 علوم الحياة والرضعبد البر بوكيلي مخوخي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 175564302/09/15 12 علوم الحياة والرضمصطفى ودرو

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 175553002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالعربي المتوكل
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إقليم: مولي يعقوبعمالة: مكناس 34163416/09/88 78 اللغة العربيةنوار محمد

إقليم: الحاجبعمالة: مكناس 144749705/09/07 28 اللغة العربيةالسماعيلي هجر

إقليم: إفرانعمالة: مكناس 126138004/09/02 18 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضعبد الحق بويحياوي

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175587302/09/15 22 اللغة العربيةخديجة اكريكعة

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 175587602/09/15 22 اللغة العربيةعبد الرفيع ملوك

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175589502/09/15 22 اللغة العربيةسحان محمد

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175587202/09/15 12 اللغة العربيةعبد السلم ايشو

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175587502/09/15 12 اللغة العربيةإبراهيم الودادي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: بولمان 175589902/09/15 22 اللغة الفرنسيةنادية المنوش

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175590202/09/15 22 اللغة الفرنسيةمريم شباط

إقليم: صفروإقليم: بولمان 175590402/09/15 12 اللغة الفرنسيةكريمة أكناوي

إقليم: صفروإقليم: بولمان 159782105/09/11 12 الجتماعياتيونس رشيد

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175619002/09/15 12 الجتماعياتمحمد المعطاوي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 168614104/09/12 30 الرياضياتشهرزاد بن سحيرو

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 175583602/09/15 22 الرياضياتالرقيبي ياسين

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175583002/09/15 12 الرياضياتالرحماني انور صلح

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 169240503/09/13 34 علوم الحياة والرضرشيد أوقور

عمالة: فاسإقليم: بولمان 168619104/09/12 12 علوم الحياة والرضاسماعيل الكتاني
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عمالة: فاسإقليم: بولمان 175592902/09/15 12 علوم الحياة والرضعمراني عثمان

عمالة: فاسإقليم: بولمان 175593802/09/15 12 علوم الحياة والرضبوقعي محمد

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 88815121/09/87 134 اللغة العربيةطاهري فاطمة الزهراء

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 127796607/09/04 58 اللغة العربيةرشيدي فتيحة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 159776805/09/11 7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلبيض فاطمة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 32903316/09/88 156 الرياضياترشيد سلمي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 89086716/09/88 104 الرياضياتمتوكيل صباح

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 20222416/09/85 66 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحجيب الفقيه

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115186416/09/99 54 الرياضياتمحسن الخنوشي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 140841406/09/06 18 الرياضياتبنعياد وفاء

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 115191716/09/99 58 علوم الحياة والرضكوتر الزهري

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 112440316/09/98 106 الفيزياء والكيمياءسهام العبيوي

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 126125104/09/02 22 الفيزياء والكيمياءالعزيماني  يوسف

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 168648404/09/12 18 الفيزياء والكيمياءهدى اليوسفي

عمالة: فاسإقليم: الحاجب 175624802/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالعيساوي خديجة

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 128535107/09/05 20 إلتحاق بالزوجالتربية السريةالغريب سلوى

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 140926506/09/06 34 التربية الموسيقيةعادل الغندور

عمالة: مكناسعمالة: فاس 150448823/09/08 18 الرياضياتسهير جلباب
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إقليم: بولمانعمالة: فاس 168614704/09/12 14 إلتحاق بالزوجالرياضياتالعلمي مريم

إقليم: صفروعمالة: فاس 37412917/09/90 12 الرياضياتعبد الحق بنخدة

إقليم: تاوناتعمالة: فاس 190995802/09/16 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتإدريسي حنان

إقليم: تاوناتعمالة: فاس 150471305/09/08 10 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالعبدلوي محمد

عمالة: مكناسعمالة: فاس 168477203/09/13 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمريم حاجة

عمالة: فاسإقليم: إفران 175581402/09/15 12 الرياضياتفاطمة الزهراء بللي

عمالة: مكناسإقليم: إفران 175626302/09/15 12 الفيزياء والكيمياءاديب غالب

إقليم: صفروإقليم: إفران 175634002/09/15 12 علوم الحياة والرضطارق شلواطي

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 175626102/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالخرباوي فراح

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 175626202/09/15 12 الفيزياء والكيمياءاسليمان موشو

إقليم: الحاجبإقليم: إفران 168752804/09/12 22 التربية السريةفاطمة همور

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175587402/09/15 22 اللغة العربيةسهام الحسوني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 150495905/09/08 12 اللغة العربيةمينة إلبا

عمالة: فاسإقليم: صفرو 36959216/09/89 134 اللغة الفرنسيةعبد العالي حرتي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 34212516/09/88 110 اللغة الفرنسيةعبد الرحيم جطيوي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 89086116/09/88 52 اللغة الفرنسيةالبوخاري كنزة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 154435102/09/09 46 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء فقهي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175113102/09/14 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية الجوهري
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عمالة: فاسإقليم: صفرو 175619302/09/15 12 الجتماعياتعلي لتيم

عمالة: فاسإقليم: صفرو 89998716/09/92 133 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة المخلوفي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 104465316/09/96 38 الرياضياتعبد العزيز اكوراي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175582802/09/15 22 الرياضياتفاطمة الزهراء الغزواني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 168615304/09/12 18 الرياضياتكريمة العمراني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 168617904/09/12 22 علوم الحياة والرضهشام العطار

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175593902/09/15 22 علوم الحياة والرضكوثر العزوزي

عمالة: فاسإقليم: صفرو 117727106/09/00 52 الفيزياء والكيمياءوديع بناني

عمالة: فاسإقليم: صفرو 175426102/09/14 9 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالعلمي الحسين

عمالة: فاسإقليم: صفرو 128083904/10/04 81 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةصبري خديجة

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127771307/09/04 60 المعلومياتعبدالرحيم المرابط

عمالة: فاسإقليم: صفرو 127081105/09/03 30 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياكمال بجو

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175569302/09/15 22 اللغة العربيةنبيلة مشماشة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175569602/09/15 22 اللغة العربيةهناء الرياني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168640504/09/12 12 اللغة العربيةمريم زروقي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168807004/09/12 12 اللغة العربيةالمساعد محمد

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175569202/09/15 12 اللغة العربيةربيعي خالد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175587702/09/15 12 اللغة العربيةمصطفى بويحياوي
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 175589202/09/15 12 اللغة العربيةالمكاوي فاطمة الزهراء

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175589302/09/15 12 اللغة العربيةمحمود بنطاطة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175589402/09/15 12 اللغة العربيةمحمد بنسعاد

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175440902/09/15 22 اللغة الفرنسيةعزي مليكة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175592502/09/15 22 اللغة الفرنسيةبريول مريم

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175440102/09/15 12 اللغة الفرنسيةرجاء رزين

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175440202/09/15 12 اللغة الفرنسيةوفاء كروج

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 190882402/09/16 9 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسناء الزهوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175826305/09/16 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالتواتي أم كلثوم

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 190950202/09/16 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالضحى عبد الصادق

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175826402/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالهام بوفطامة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175826502/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنادية جودار

عمالة: فاسإقليم: تاونات 190886702/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسكينة  اهريمش

إقليم: صفروإقليم: تاونات 190950102/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأم كلثوم البقالي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175825602/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةخديجة بلعيدي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 190837002/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنتحموت حنان

إقليم: تازةإقليم: تاونات 190857307/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيسرى ابونوة

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168698904/09/12 30 اللغة النجليزيةمقران نبيل
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عمالة: فاسإقليم: تاونات 124061606/09/01 74 الجتماعياتعبد المالك زانبو

إقليم: صفروإقليم: تاونات 175394202/09/15 22 الجتماعياتنورة كيلي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175394702/09/15 22 الجتماعياتحكيمة الهلوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175395502/09/15 12 الجتماعياتمحمد سال

عمالة: فاسإقليم: تاونات 30548123/02/85 142 الرياضياتعبد ا المرابط

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 158936302/09/10 32 الرياضياتأحمادي سفيان

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 168616504/09/12 32 الرياضياتالتوكماطي ابراهيم

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175001502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبزهار لحسن

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175001702/09/14 26 الفيزياء والكيمياءلبنى ازويتة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175402902/09/15 22 الرياضياتالمنعي نهاد

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175489102/09/15 22 الرياضياتالركاد هاجر

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175583102/09/15 22 الرياضياتاسية العكري

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175407202/09/15 12 الرياضياتالعمراوي ياسين

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 175407402/09/15 12 الرياضياتأنوار بومعليف

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175407502/09/15 12 الرياضياتعمر قلل

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 175412502/09/15 12 الفيزياء والكيمياءأشرف الضاوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175488402/09/15 12 الرياضياتايوب بونوالة

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175489002/09/15 12 الرياضياتسعيدة  رفيع



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175581502/09/15 12 الرياضياتمحمد بنعبو

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175583202/09/15 12 الرياضياتنصيرة التلماني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175491002/09/15 11 إلتحاق بالزوجالرياضياتنوال الصغوري

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168618504/09/12 24 علوم الحياة والرضجهاد الكحلوي

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168738104/09/12 12 علوم الحياة والرضاحمد هتاف

إقليم: صفروإقليم: تاونات 175442602/09/15 12 علوم الحياة والرضسميرة فضيل

إقليم: صفروإقليم: تاونات 190856507/09/16 6 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمريم البوكيلي

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175623802/09/15 22 الفيزياء والكيمياءسعيد لمسيح

عمالة: فاسإقليم: تاونات 169192703/09/13 12 الفيزياء والكيمياءالمعزوزي هشام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 175412302/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالتميمي محمد

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175400702/09/15 22 التربية السلميةحمو بوجناح

إقليم: تازةإقليم: تاونات 175401102/09/15 22 التربية السلميةفريد لقرع

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168473503/09/13 20 التربية السلميةالحسن التياطي

عمالة: مكناسإقليم: تاونات 169299203/09/13 24 التربية التشكيليةالنية عبد الغني

عمالة: فاسإقليم: تاونات 168633404/09/12 40 التربية الموسيقيةمحمد خلفاوي حسني

إقليم: تازةإقليم: تاونات 168633604/09/12 12 التربية الموسيقيةالبزور حسن

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 140838306/09/06 7 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتزكريا آيت بوعبيد

إقليم: صفروإقليم: تازة 175592702/09/15 12 اللغة الفرنسيةالوافي فاطمة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: فاسإقليم: تازة 126136204/09/02 58 الرياضياتمحمد بوقطيطة

عمالة: مكناسإقليم: تازة 168505503/09/13 20 الرياضياتنوري جواد

عمالة: فاسإقليم: تازة 175402702/09/15 12 الرياضياتالعلمي سكينة

إقليم: صفروإقليم: تازة 175405302/09/15 12 الرياضياتبادو محمد

إقليم: صفروإقليم: تازة 175407302/09/15 12 الرياضياتالعمراني كريمة

إقليم: صفروإقليم: تازة 175581802/09/15 12 الرياضياترشيد أمقران

عمالة: مكناسإقليم: تازة 175583702/09/15 12 الرياضياتاحمد عنبر

عمالة: فاسإقليم: تازة 175594002/09/15 12 علوم الحياة والرضسناء رزوقي

عمالة: فاسإقليم: تازة 168845704/09/12 32 الفيزياء والكيمياءالمحجوبي هشام

عمالة: فاسإقليم: تازة 175625302/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد المحفوظ

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 175625402/09/15 12 الفيزياء والكيمياءلحسن خلفاوي

إقليم: بولمانإقليم: تازة 175851702/09/16 6 إلتحاق بالزوجالتربية السلمية¨جميلة عمراوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 34763316/09/88 90 اللغة العربيةعبد ا بلة

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 124054306/09/01 30 اللغة العربيةسعيد   الصيل

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175586802/09/15 22 اللغة العربيةحرية الزنطار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 144718705/09/07 12 اللغة العربيةمجدوب نجوى

إقليم: الحاجبإقليم: مولي يعقوب 159836105/09/11 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالزهرة بوحسين

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 144719805/09/07 24 اللغة الفرنسيةكريمة العلمي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168471103/09/13 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاجوادري ليلى

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 36435016/09/89 34 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتالحسن خربوش

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 159833405/09/11 30 الجتماعياتمحمد الحسني

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175618702/09/15 12 الجتماعياتعمر النضيفي

إقليم: صفروإقليم: مولي يعقوب 127820207/09/04 36 الرياضياتسعيد لمي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 104554616/09/96 28 إلتحاق بالزوجالرياضياتبشرى عبد الصداق

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 21258518/09/82 24 الرياضياتحماد السيار

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175582202/09/15 22 الرياضياتايمان البليلي

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 175583802/09/15 22 الرياضياتخديجة املوض

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175582502/09/15 12 الرياضياتعمراني مصباحي كوثر

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 175582902/09/15 12 الرياضياتامال مزي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 140844206/09/06 18 علوم الحياة والرضالوزاني التهامي نادية

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 159719805/09/11 12 علوم الحياة والرضمحمد مهداوي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 9057616/09/95 70 الفيزياء والكيمياءلطفي لعميري

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 175143502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعبد ا السعودي

عمالة: فاسإقليم: مولي يعقوب 168845104/09/12 12 الفيزياء والكيمياءعوشيشة الحسين

عمالة: مكناسإقليم: مولي يعقوب 127804807/09/04 50 المعلومياتالمهدي علمي عروسي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

10

إقليم: طانطانإقليم: أسا - الزاك 175475802/09/15 12 اللغة الفرنسيةالوزاني طارق

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 175481202/09/15 12 الرياضياتزازة البشير

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 175428002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعمر الوزاني

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 175429102/09/15 12 الفيزياء والكيمياءايت سيدي رشيد

إقليم: كلميمإقليم: أسا - الزاك 175451202/09/15 22 التربية البدنيةاكرسوار مصطفى

إقليم: كلميمإقليم: أسا - الزاك 175450202/09/15 12 التربية البدنيةعبد الرحمان شنا

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 168666804/09/12 30 التربية البدنيةعاطيف بنصالح

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 168528903/09/13 24 الرياضياتعالي زعواط

إقليم: كلميمإقليم: سيدي افني 175546802/09/15 12 التربية البدنيةبوطيب عبد الصمد

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175492202/09/15 22 اللغة العربيةشرف الدين هاجر

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175492402/09/15 22 اللغة العربيةالصباحي نعيمة

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175493102/09/15 22 اللغة العربيةحفيظة هنينا

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175598202/09/15 12 اللغة الفرنسيةداودي رشيد

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175453902/09/15 22 الرياضياتخديجة مشيانخيلو

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175480202/09/15 22 الرياضياتجميلة منصور

إقليم: كلميمإقليم: طانطان 175480802/09/15 22 الرياضياتالسعدية أركان



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

11

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175459602/09/15 22 اللغة العربيةعبد الصمد عباسي

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175459702/09/15 22 اللغة العربيةكلثوم فراحي

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175460002/09/15 12 اللغة العربيةالسعدية الطواف

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175542802/09/15 12 اللغة العربيةعبد العزيز بولحية

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 169217303/09/13 24 اللغة الفرنسيةمريم معطل

إقليم: طرفايةإقليم: بوجدور 175598502/09/15 22 اللغة الفرنسيةاكوريم نجيد

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175599902/09/15 22 اللغة الفرنسيةرجاء أخساس

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175484602/09/15 22 الجتماعياتبسمير عالي

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175484802/09/15 22 الجتماعياتلمساعدي الحسين

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175485102/09/15 12 الجتماعياتيونس الهزميري

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175485202/09/15 12 الجتماعياتعزيز سليمان

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175031302/09/14 18 الرياضياتعبدائم خطاري

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175465602/09/15 22 علوم الحياة والرضالعربي ملوك

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175466802/09/15 22 علوم الحياة والرضمحمد ماء العينين

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175540102/09/15 22 الفيزياء والكيمياءمولود بوبريك

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 127794707/09/04 88 التكنولوجيامحمد  أغبو

إقليم: العيونإقليم: السمارة 175044502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءمحمد البياض

إقليم: طرفايةإقليم: العيون 158038604/09/12 30 المعلومياتامبارك العناك



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 175459002/09/15 12 اللغة العربيةبل زهرة

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 175599802/09/15 22 اللغة الفرنسيةالبتول لطرش

إقليم: بوجدورإقليم: طرفاية 150553405/09/08 54 الجتماعياتبدر الدين شكران

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 175481702/09/15 12 الرياضياتخالد السباعي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

07

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 128175604/09/02 80 الجتماعياتعبد اللطيف امجاهدي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175420702/09/15 12 الجتماعياتلحريري عبدالواحد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175421002/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتمينة عنور

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175529302/09/15 12 الجتماعياتماجدة الضميري

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 150460805/09/08 28 الرياضياتكريمين عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 168720204/09/12 18 الرياضياتخالد لهنى

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175453502/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتابتسام الخبزة

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 175454902/09/15 12 الرياضياتهنان لبويهي

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 115193916/09/99 101 إلتحاق بالزوجالتربية السريةزكية المازوني

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 140961106/09/06 67 إلتحاق بالزوجالمعلومياتسعاد باحسو

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 104807316/09/96 90 التكنولوجياعبد الله الشكوري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 159762305/09/11 36 اللغة الفرنسيةحسناء بلكراوي

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 159761805/09/11 30 اللغة الفرنسية نزهة أكرام

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 169253103/09/13 20 اللغة الفرنسيةنعيمة  مهري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168785204/09/12 12 اللغة الفرنسيةياسين دندوني

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 168785704/09/12 12 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف الصاحبي

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 175611602/09/15 12 اللغة الفرنسيةبلسم شعيب

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 175528702/09/15 22 الجتماعياتمحمود حمودي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 158849602/09/10 8 إلتحاق بالزوجالتكنولوجياالنواري خديجة

إقليم: الرحامنةإقليم: شيشاوة 124120206/09/01 102 علوم الحياة والرضمحمد شطابي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: شيشاوة 175617302/09/15 12 علوم الحياة والرضمحمد الماكني

عمالة: مراكشإقليم: شيشاوة 126191704/09/02 61 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءايمان  مري

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168783104/09/12 22 اللغة العربيةخالد العصمي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175609802/09/15 22 اللغة العربيةحميد محسن

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175609902/09/15 22 اللغة العربيةفائزة الحوت

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175610202/09/15 22 اللغة العربيةالطاوس يوسف

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175610402/09/15 22 اللغة العربيةبوشرة ركيز

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175610502/09/15 22 اللغة العربيةعبد الرزاق بن عزي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168882704/09/12 12 اللغة العربيةدراري أسامة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175609602/09/15 12 اللغة العربيةلحسن الحيان

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175610602/09/15 12 اللغة العربيةمعبد ياسين

إقليم: شيشاوةإقليم: قلعة  السراغنة 169248103/09/13 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد أولد الزين

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158857502/09/10 42 اللغة الفرنسيةحنان فايق

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158857802/09/10 34 اللغة الفرنسيةياسين الخفاشي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168787304/09/12 24 اللغة الفرنسيةنوال التومي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175432402/09/15 22 اللغة الفرنسيةالعسري الطيبي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 159761505/09/11 20 اللغة الفرنسيةاعفير   عبداللطيف

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168787004/09/12 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةتنضوفت هشام

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175431302/09/15 12 اللغة الفرنسيةحميد ايت بوصرحان

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175431402/09/15 12 اللغة الفرنسيةالرماش هشام

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175611902/09/15 12 اللغة الفرنسيةهشام توحتن

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175613102/09/15 12 اللغة الفرنسيةايت الصغير المصطفى

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175613702/09/15 12 اللغة الفرنسيةحمزة حيان

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175614102/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبنعمر نبيلة

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175528502/09/15 22 الجتماعياتبولفاج عمر

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175530102/09/15 22 الجتماعياتعبد الرزاق زهرادي

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 175531602/09/15 22 الجتماعياتومسعود محمد

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175528902/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعمر مفتتح

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 123301506/09/01 84 الرياضياتالمحفوظ البحري

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 158938402/09/10 28 الرياضياتحمود الحسين

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 168585604/09/12 24 الرياضياتعمر شتيوي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175454502/09/15 12 الرياضياتأعريم يوسف

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175469102/09/15 12 الرياضياترشيد زوكي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175534102/09/15 12 الرياضياتايت الطالب نور الدين



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الصويرةإقليم: قلعة  السراغنة 175121202/09/14 18 التربية السلميةالحسين اسوان

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175122302/09/14 18 التربية السلميةبوركوكو عبد الهادي

إقليم: اليوسفيةإقليم: قلعة  السراغنة 175605102/09/15 12 التربية السلميةجواد الشريف المصلوحي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175608302/09/15 12 التربية البدنيةالسوسي ابراهيم

عمالة: مراكشإقليم: قلعة  السراغنة 159687705/09/11 7 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةالمهدي بكراوي

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 168846904/09/12 6 إلتحاق بالزوجالمعلومياتصنيبة سلمى

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 169269803/09/13 34 اللغة الفرنسيةالحماني ثريا

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 169252603/09/13 20 اللغة الفرنسيةالمغني بال فاطمة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175612302/09/15 12 اللغة الفرنسيةالهزام الصديق

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175613802/09/15 12 اللغة الفرنسيةالسوسي هيشام

إقليم: اليوسفيةإقليم: الصويرة 175421102/09/15 22 الجتماعياتمولي يوسف أكلو

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175420902/09/15 12 الجتماعياتالروحي رشيد

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 175421202/09/15 12 الجتماعياتعبد الحكيم البغدادي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 175528602/09/15 12 الجتماعياتمولي عبد الخالق السبطي

عمالة: مراكشإقليم: الصويرة 175531702/09/15 12 الجتماعياتيونس ايت عمرو

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175454402/09/15 22 الرياضياتاجعيدر محمد

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175453402/09/15 12 الرياضياتالشرع محمد

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175469202/09/15 12 الرياضياتعبد الوهاب زعبول



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175617202/09/15 22 علوم الحياة والرضعبد الرزاق فاضل

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175617402/09/15 12 علوم الحياة والرضمحمد طيبي

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 126179318/09/02 40 الفيزياء والكيمياءكريم عبدالرحمان

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 127040204/09/02 64 الجتماعياتوعمي محمد

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 124130806/09/01 28 الجتماعياتالحسين اوكرو

إقليم: آسفيعمالة: مراكش 115943727/09/99 22 الجتماعياتعبد المجيد بوكرين

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 115195816/09/99 46 التكنولوجيامحمد الهللي

إقليم: اليوسفيةعمالة: مراكش 144713205/09/07 22 الفيزياء والكيمياءعبد العزيز الحيجاوي

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 168807704/09/12 12 اللغة العربيةأوبل حسن

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 150516005/09/08 8 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحفيظة الخنافر

إقليم: الحوزإقليم: الرحامنة 168786904/09/12 22 اللغة الفرنسيةعبد العزيز سكاتي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175613502/09/15 22 اللغة الفرنسيةكوثر الحبي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175533902/09/15 22 الجتماعياتزكرياء الباو

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 153181902/09/15 12 الجتماعياتمحمد بيبي

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175529802/09/15 12 الجتماعياتالعديوي هشام

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175530002/09/15 12 الجتماعياتبوزردة عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175531802/09/15 12 الجتماعياتعبد السلم ايت احمد

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175532602/09/15 12 الجتماعياتنور الدين النحال



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 175129002/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان زروال لبرومي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175522502/09/15 22 الفيزياء والكيمياءالمصطفى اسميح

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175522702/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبد الله الرافعي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175522802/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبد الصمد المداح

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175522902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءكمال الرضي

إقليم: آسفيإقليم: الرحامنة 144827105/09/07 70 التربية البدنيةخوحدو عبد اللطيف

عمالة: مراكشإقليم: الرحامنة 144781805/09/07 42 التربية الموسيقيةمريوش عادل

إقليم: الحوزإقليم: آسفي 168777204/09/12 18 اللغة الفرنسيةبشرى الهتهوت

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 175504702/09/15 12 التربية البدنيةلعجاج موسى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168734904/09/12 22 اللغة الفرنسيةنوفل الصافي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168735604/09/12 22 اللغة الفرنسيةلطيفة حمصي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175509202/09/15 12 الجتماعياتمصطفى الناهي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 158811602/09/10 43 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب فنيش

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175534302/09/15 22 الرياضياتعبد العزيز بلحيمر

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 159741005/09/11 12 الرياضياتبن الزاوية الفاطمي

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 168719404/09/12 12 الرياضياتسعيد غيتي

إقليم: الرحامنةإقليم: اليوسفية 175534602/09/15 12 الرياضياتنسرين بلمودن

إقليم: شيشاوةإقليم: اليوسفية 175539402/09/15 12 الفيزياء والكيمياءيوسف الحمدوني



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 159689105/09/11 12 التربية التشكيليةمحمد البركمي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

02

إقليم: الناضورإقليم: بركان 144773605/09/07 38 الجتماعياتالحافي عصام

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 168820504/09/12 28 علوم الحياة والرضحمداوي الزهرة

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 168821704/09/12 22 علوم الحياة والرضصالح زروري

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 175418602/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبوشرة أسبابطي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 158920302/09/10 22 اللغة العربيةسعدية ميري

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175412902/09/15 22 اللغة العربيةنورة الماحي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175413302/09/15 22 اللغة العربيةميمون قدوري

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175417202/09/15 22 اللغة الفرنسيةمحمد المساوي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175417302/09/15 22 اللغة الفرنسيةرشيد امجاهد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175416202/09/15 12 اللغة الفرنسيةشكري بوعك

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175417402/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد قدوري

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 161838102/09/15 12 الجتماعياترضوان تيولى

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175391602/09/15 12 الجتماعياتعبد الحق اشويطر

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175391802/09/15 12 الجتماعياتاحمد معراض

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175403502/09/15 22 الرياضياترمضاوي سعيد

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 175403602/09/15 22 الرياضياتمحمد قباب

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175404802/09/15 22 الرياضياتعبد العالي بنعلي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175404702/09/15 12 الرياضياتشكيب عبيدي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406002/09/15 12 الرياضياتمحمد بونيدا

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406402/09/15 12 الرياضياتفرح قروش

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406502/09/15 12 الرياضياتأكعوش يونس

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406602/09/15 12 الرياضياتبنزيرار عبد القادر

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175406902/09/15 12 الرياضياتيمينة أعكي

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 168645404/09/12 22 علوم الحياة والرضعبد اللطيف دبالي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 168821004/09/12 12 علوم الحياة والرضع اللرحيم النوابتي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175418402/09/15 12 علوم الحياة والرضمحمد  نقروز

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175419102/09/15 12 علوم الحياة والرضحماط توفيق

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175419302/09/15 12 علوم الحياة والرضسمير أكروع

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175419402/09/15 12 علوم الحياة والرضمحمد بلحسن

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 175411102/09/15 22 الفيزياء والكيمياءمصعب  قديري

إقليم: فجيجإقليم: الدريوش 175408102/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمهدي ابل

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 175408402/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبد الحميد تاجر

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 169298503/09/13 24 التربية التشكيليةياسر المير

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 158918802/09/10 34 اللغة العربيةفوزية الكنفودي

إقليم: الدريوشإقليم: فجيج 175417502/09/15 12 اللغة الفرنسيةبلفقيه بوبكار

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175392502/09/15 22 الجتماعياتماغو محمد



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 175404102/09/15 22 الرياضياتبوبشري رضى

إقليم: الدريوشإقليم: فجيج 175403102/09/15 12 الرياضياتلحسن المخفي

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 175404902/09/15 12 الرياضياتتامر عبد العالي

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 175406202/09/15 12 الرياضياتعادل مروان

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175407002/09/15 12 الرياضياتالعزوزي محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175408202/09/15 12 الفيزياء والكيمياءملحاوي رضى

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 175410202/09/15 12 الفيزياء والكيمياءكرزازي عبد الجليل

إقليم: جرسيفإقليم: فجيج 175159602/09/14 18 التربية السلميةبنغنو سليمان

إقليم: جرسيفإقليم: فجيج 175402002/09/15 12 التربية السلميةطلحة يوسف

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 168752204/09/12 12 التربية السريةحليمة بنعلل

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 159714605/09/11 12 المعلومياتأسامة البطيوي

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 169302703/09/13 20 الرياضياتعبد الواحد بن داود

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 168481303/09/13 16 الرياضياتسفيان دراز

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 175406302/09/15 12 الرياضياتخليل وفتوح

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرسيف 154467702/09/09 30 الفيزياء والكيمياءحمداوي بن احميدة

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 168480903/09/13 16 الرياضياتبن جانى عبد الغني

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 169196903/09/13 24 التربية الموسيقيةخالد اليعقوبي

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: جرادة 140971406/09/06 50 التكنولوجيامحمد    الزامي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 130943105/09/03 50 اللغة العربيةنورة     مونير

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 150521005/09/08 36 اللغة الفرنسيةخليد خيتيري

إقليم: بركانإقليم: الناضور 150528605/09/08 64 الجتماعياتفريدة سرغيني

إقليم: فجيجإقليم: الناضور 175392302/09/15 22 الجتماعياتاولحوك رضوان

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 175392402/09/15 22 الجتماعياتبوتفلة بلقاسم

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 175391702/09/15 12 الجتماعياتمحمد اشويطر

إقليم: بركانإقليم: الناضور 175404202/09/15 22 الرياضياتالجابري فايزة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 175404302/09/15 22 الرياضياتعكروشي صفاء

إقليم: بركانإقليم: الناضور 175417802/09/15 22 علوم الحياة والرضسميرة عدوس

إقليم: بركانإقليم: الناضور 175418102/09/15 22 علوم الحياة والرضحساين فاطمة

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 175418802/09/15 22 علوم الحياة والرضحليمة كاسمي

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 175418902/09/15 22 علوم الحياة والرضالغرابي فاطمة

إقليم: بركانإقليم: الناضور 168620104/09/12 12 علوم الحياة والرضمحمد زرقيت

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الناضور 168478803/09/13 22 الفيزياء والكيمياءبلقاسم عادل

إقليم: الناضورعمالة: وجدة - أنكاد 144821705/09/07 28 اللغة السبانيةجعطيط  عبد الكريم

إقليم: بركانعمالة: وجدة - أنكاد 14814618/10/84 66 علوم الحياة والرضعبد العزيز مدجاوي

إقليم: بركانإقليم: تاوريرت 158917802/09/10 26 الرياضياتبلخير    ناصر

إقليم: الناضورإقليم: تاوريرت 168748904/09/12 12 الفيزياء والكيمياءاحمد يعكوبي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: تاوريرت 105066016/09/97 118 التربية التشكيليةإبراهيم حمامي



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

04

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 168644904/09/12 30 اللغة الفرنسيةالطيبي بشرى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 169269203/09/13 12 اللغة الفرنسيةبن دحمان عبد الرزاق

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 175486802/09/15 12 الجتماعياتبشرى البقالي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 175488802/09/15 22 الرياضياتبنعمر فاطمة الزهراء

عمالة: الرباطإقليم: القنيطرة 175488102/09/15 12 الرياضياتهند الهرامي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: القنيطرة 191034227/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتصفاء عشاق

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 190925527/01/17 7 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءسكينة حماموش

إقليم: الخميساتإقليم: القنيطرة 175450102/09/15 12 التربية السلميةالتهامي بنعزة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 126177504/09/02 36 اللغة العربيةمحمد جمالي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158910102/09/10 34 اللغة العربيةالخضراوي عز الدين

عمالة: سلإقليم: الخميسات 144767305/09/07 32 اللغة العربيةلحرش نعيمة

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 158858402/09/10 24 اللغة العربيةالطلبوي يوسف

عمالة: سلإقليم: الخميسات 175457902/09/15 22 اللغة العربيةمونية عكان

عمالة: سلإقليم: الخميسات 175458601/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة أشلهاو

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158909902/09/10 12 اللغة العربيةنورة العبودي

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 168658504/09/12 12 اللغة العربيةيونس فرشي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 175457630/07/15 12 اللغة العربيةعبد الرزاق بندان

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 34105116/09/88 146 اللغة الفرنسيةنورالدين بالشيخ



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 168514103/09/13 8 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعبد ا علم

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 36374616/09/89 152 الجتماعياتالمصطفى الشيكر

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 175569902/09/15 12 الجتماعياتالعمراوي محمد

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 175490602/09/15 9 إلتحاق بالزوجةالرياضياتزكرياء سكري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 190806601/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتمنال ابهيجة

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 117664206/09/00 94 علوم الحياة والرضحفيظة المنور

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 123270506/09/01 22 علوم الحياة والرضايت الحاج علي زهور

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158943902/09/10 12 علوم الحياة والرضابتسام بنسعدا

عمالة: سلإقليم: الخميسات 168820704/09/12 12 علوم الحياة والرضسكينة محدوت

عمالة: سلإقليم: الخميسات 124166526/09/01 54 الفيزياء والكيمياءاملوك عمر

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 175444202/09/15 12 التربية السلميةبوعطة مصطفى

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 150573705/09/08 36 التربية التشكيليةايوب شلبي

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 154494702/09/09 7 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمحسن الفرخ

عمالة: الرباطإقليم: الخميسات 127079705/09/03 66 التربية الموسيقيةازميمو يونس

عمالة: سلإقليم: الخميسات 159819905/09/11 22 التربية الموسيقيةطالبي فتيحة صبرا

عمالة: سلإقليم: الخميسات 158933402/09/10 12 التكنولوجيامحسن التاجي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 168515903/09/13 7 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضهجر  بيشوطي

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 175463002/09/15 12 اللغة الفرنسيةإكرام بوشعنين



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 175463202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد اسباغي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 168514403/09/13 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةمنى الفرجي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 71677916/09/92 82 الجتماعياتأحمد يعزاوي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 105249316/09/97 74 الجتماعياتعبدالعالي       يحياوي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 126187214/09/02 84 الرياضياتنعيمة العرافي

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 33987816/09/88 66 الرياضياتالدريسي       بوسلهام

إقليم: الخميساتعمالة: سل 123357606/09/01 60 علوم الحياة والرضنورية الرجاني

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 175466502/09/15 12 علوم الحياة والرضعبد اللطيف المنصوري

إقليم: الخميساتعمالة: سل 175468302/09/15 12 علوم الحياة والرضنبيل لعبايدي

عمالة: الرباطعمالة: سل 168805304/09/12 12 الفيزياء والكيمياءهشام فضول

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 89924516/09/91 104 التربية السريةاعموا عائشة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175491702/09/15 12 اللغة العربيةمحمد أزضو

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 175495502/09/15 12 اللغة الفرنسيةيوسف صلح بقالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 175497002/09/15 12 اللغة الفرنسيةرشيدة المطيق

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 190872502/09/16 6 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفاطمة الزهراء الصابري

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 175488502/09/15 22 الرياضياتمحمد الزروتي

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 175488302/09/15 12 الرياضياتإدريس الوافي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 175488602/09/15 12 الرياضياتآيت بل ياسين



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04
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02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175489202/09/15 12 الرياضياتياسين صلق

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175489402/09/15 12 الرياضياتمحسن رفيق

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175489602/09/15 12 الرياضياتفتيح زكرية

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 175490202/09/15 12 الرياضياترشيد  كويك

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175537902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالسوسي نوفل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 175433702/09/15 12 علوم الحياة والرضزينب البخاري

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 175538002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمراد الراضي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 175450002/09/15 22 التربية السلميةبوحرطان الحسين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 144813905/09/07 42 التكنولوجياادريس بوسبتي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175491302/09/15 22 اللغة العربيةحياة العيشي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175491602/09/15 12 اللغة العربيةنهاد عمراني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175491802/09/15 12 اللغة العربيةحميد الكتاني

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 89316716/09/89 74 اللغة الفرنسيةدواخ أمينة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 140936706/09/06 40 اللغة الفرنسيةحسناء  الخاتمي

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 126442302/10/02 36 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةإبراهيم بنعزوز

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175496502/09/15 22 اللغة الفرنسيةفرح الخرويدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 158774902/09/10 16 اللغة الفرنسيةمحمد بيكام

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175496202/09/15 12 اللغة الفرنسيةيسمينة العلوي الحسني
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م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175496602/09/15 12 اللغة الفرنسيةفـــدوى بـشـيـنـخـة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 130899419/09/03 52 الجتماعياتالقنبوعي حفصة

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 175486202/09/15 12 الجتماعياتسعيد فاضل

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117674306/09/00 48 الرياضياتخالد اليوبي الزكموطي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175489903/09/15 22 الرياضياتإزاقافن جميلة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159845105/09/11 14 إلتحاق بالزوجالرياضياتاسماء التكتي

عمالة: الرباطإقليم: سيدي سليمان 175488202/09/15 12 الرياضياتعبد الرحيم أوسوى

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175434602/09/15 12 علوم الحياة والرضنوال الدريدي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175537602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحسين بولحشلف

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 175537802/09/15 12 الفيزياء والكيمياءأيمن سكات

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 168501703/09/13 24 التربية السلميةبنهنية زكية

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 159788005/09/11 7 إلتحاق بالزوجالمعلومياتنزهة كعاري

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 117678806/09/00 16 اللغة العربيةأحمد لغمارسي

إقليم: الخميساتعمالة: الصخيرات  - تمارة 175004702/09/14 18 اللغة الفرنسيةمروان بركوش

إقليم: القنيطرةعمالة: الصخيرات  - تمارة 140921906/09/06 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإلهام  عيادي

إقليم: الخميساتعمالة: الصخيرات  - تمارة 89991216/09/92 98 الرياضياتبلعالية اشعيبية

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 29748516/09/86 88 الرياضياتبنعلي ادحان محمد

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 74395316/09/93 54 الرياضياتسعيد مرزوقي
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 112416316/09/98 80 علوم الحياة والرضحسن عمري علوي

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 175463502/09/15 12 علوم الحياة والرضسارة محسن

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 159802605/09/11 11 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضياقوت طنيطن

عمالة: الرباطعمالة: الصخيرات  - تمارة 130872605/09/03 38 إلتحاق بالزوجالتربية السريةأسماء الشلوشي

عمالة: سلعمالة: الصخيرات  - تمارة 128043307/09/04 32 إلتحاق بالزوجالتربية السريةكريمة كبول
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

09

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 117715006/09/00 38 اللغة العربيةحسن اماخا

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 168763704/09/12 32 اللغة العربيةاحمد بوزيد

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 128178004/09/02 27 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد الحياني

إقليم: تيزنيتعمالة: أكادير  إدا وتنان 169258503/09/13 16 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالسعدية انفلوس

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 175049102/09/14 16 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحنان بنلمقدم

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140911306/09/06 56 الجتماعياتازضوض عبد الغفور

إقليم: تارودانتعمالة: أكادير  إدا وتنان 144734105/09/07 38 الجتماعياتمحمد مهوان

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140912006/09/06 32 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالعموم    صونية

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140862606/09/06 40 الرياضياتصالح الكيرح

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 150562405/09/08 32 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءمينة وفقير

عمالة: إنزكان ايت ملولعمالة: أكادير  إدا وتنان 140961406/09/06 42 المعلومياتبلحاج علي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 128426501/01/02 88 اللغة العربيةعائشة بنبونى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 117716506/09/00 86 اللغة العربيةعبد ا تويهر

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 128135007/09/04 58 اللغة العربيةبصيرأحمد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159756005/09/11 34 اللغة العربيةنزهة روك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 168770804/09/12 32 اللغة العربيةيوسف مكراز

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158831302/09/10 30 اللغة العربيةسعاد المحمدي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 144800105/09/07 22 اللغة العربيةوحميد هشام
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175555902/09/15 22 اللغة العربيةبهيجة حرمي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 175556402/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالمربوح حفيظة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175542702/09/15 12 اللغة العربيةبوشرة فاضلي

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 159807605/09/11 38 اللغة الفرنسيةفاطمة بلقاضي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 140880202/10/06 42 اللغة اللمانيةمحفوظ بنجواض

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 150477605/09/08 48 الجتماعياتداود هيبة

إقليم: تيزنيتإقليم: شتوكة آيت باها 150554905/09/08 38 الجتماعياتاوبل الحسين

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 168726804/09/12 28 الجتماعياتالسعدية أصمح

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 168750404/09/12 28 الجتماعياترشيدة واحسون

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 168724504/09/12 18 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفاطمة أصفار

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 144698005/09/07 52 الرياضياتعبد الكبير أعيسى

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 144814105/09/07 52 التكنولوجياعبد ا الشتوي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158835702/09/10 32 الرياضياتاحمد برهنة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158929102/09/10 32 الرياضياتسعدية سايس

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159743705/09/11 30 الرياضياتمحمد بغور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159744205/09/11 30 الرياضياتمصطفى دربان

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 150469705/09/08 22 إلتحاق بالزوجةالرياضياتوالطالب عبدالكريم

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 159711605/09/11 20 الرياضياتخالد الكلتا
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175843305/09/16 7 إلتحاق بالزوجالرياضياتلطيفة أزور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 159736605/09/11 30 الفيزياء والكيمياءكاجة محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 158816302/09/10 42 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةتيليل الضارفي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 150485908/09/08 36 التربية التشكيليةالحسن دسجي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 158853902/09/10 42 المعلومياتخديجة حريش

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 34675016/09/88 110 اللغة العربيةاحمد   دالحاج

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 78343316/09/95 96 اللغة العربيةسعدية الدهوار

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115263816/09/99 84 اللغة العربيةمريم أبوالزبير

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 124096206/09/01 64 اللغة العربيةرضوان الديدي

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115331416/09/99 62 اللغة العربيةالبهدي للة حسناء

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 128374701/01/05 56 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد دليل

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158832402/09/10 40 اللغة العربيةكريمة منصوري

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 159755605/09/11 32 اللغة العربيةفتيحة لخيار

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 168770204/09/12 28 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالعبدي فاطمة الزهراء

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 175556102/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةفاطمة تكما

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 140870106/09/06 42 اللغة السبانيةأبو موادن عبد الرحمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 17011810/01/81 118 الجتماعيات داود  أيت عبد الرحمان

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 105123716/09/97 106 الجتماعياتحبيبة  أبوعامر
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عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 117712906/09/00 70 الجتماعياتافلل مولي محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 17807215/10/81 66 الجتماعياتاحمد أعنزور

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 127016504/09/02 64 الجتماعياتعبداللطيف روصافي

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 150578305/09/08 48 الجتماعياتنور الدين ميدة

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 150438708/09/08 34 الجتماعياتمحمد الحبيب أيت العسري

إقليم: تارودانتعمالة: إنزكان ايت ملول 158887702/09/10 8 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتتوفيق اسواكن

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 21000417/09/84 162 الرياضياتالعامري عبد الحكيم

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: إنزكان ايت ملول 115269816/09/99 88 الرياضياتسعيد أنجار

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 150539005/09/08 42 الفيزياء والكيمياءبيشيشي حميد

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 168798504/09/12 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة أمخوخ

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 140926802/10/06 50 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالسعيدي لبنا

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 127827814/09/04 78 المعلومياتسعاد الحياني

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 158794002/09/10 45 إلتحاق بالزوجالمعلومياتفاتحة زكاغ

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 115241416/09/99 94 التكنولوجياازنين سلم

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 124032106/09/01 92 اللغة العربيةالقرموس ميلودة

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175556002/09/15 22 اللغة العربيةفاضمة بوزنداك

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175556902/09/15 22 اللغة العربيةخديجة بلعسري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175524302/09/15 12 اللغة العربيةعائشة المعاون



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب
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العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 175541802/09/15 12 اللغة العربيةنادية الوردي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 190828007/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعناش وفاء

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 154470902/09/09 12 اللغة اللمانيةعلي أيت الوالي

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 124041806/09/01 90 الجتماعياتمحمد وحينا

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168727704/09/12 28 الجتماعياتميلود طيلوب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175509802/09/15 22 الجتماعياتكلتومة  المقدم

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168739604/09/12 18 الجتماعياتيوسف أوبل

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 158878002/09/10 44 الرياضياتالمصطفى الحرش

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 159797705/09/11 22 الرياضياتعبد المالك   حنداين

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175423802/09/15 22 الرياضياتمحمد بوحدو

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175424102/09/15 22 الرياضياتفاضنة ادسي عدي اعراب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175468802/09/15 22 الرياضياتصفية شريف

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 190846407/09/16 7 إلتحاق بالزوجالرياضياتأحصال أسماء

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 190907919/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة الزهراء بلعباس

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175526402/09/15 22 علوم الحياة والرضايت إعزى حفيظة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175526502/09/15 22 علوم الحياة والرضمليكة جمري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 168757604/09/12 12 علوم الحياة والرضعلي ابريان

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 174974202/09/14 18 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءلبيب عبد العزيز



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تارودانت 128005907/09/04 48 التربية السريةبوزبوز منية

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 168828104/09/12 28 التكنولوجيامحمد الفقير

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 175492802/09/15 12 اللغة العربيةسلمى الهادي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175475902/09/15 22 اللغة الفرنسيةعبد الرحمان سكوتي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175476502/09/15 22 اللغة الفرنسيةأحمد أحسي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175483202/09/15 12 الجتماعياترشيد الوكريمي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175454302/09/15 12 الرياضياتالحسين ابعو

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 175480702/09/15 12 الرياضياتخديجة المساعدي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175467902/09/15 22 علوم الحياة والرضعبد الرحمان راشد

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175466402/09/15 12 علوم الحياة والرضخالد النكر

إقليم: تيزنيتإقليم: طاطا 159868805/09/11 36 الفيزياء والكيمياءأنزار العسري

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 168739404/09/12 22 الجتماعياتلحسن افراض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 175469002/09/15 22 الرياضياتحفصة لطفي

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تيزنيت 175844702/09/16 8 إلتحاق بالزوجالرياضياتالزهرة أشحب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 158890202/09/10 32 علوم الحياة والرضامحمد بداز

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تيزنيت 169214503/09/13 26 علوم الحياة والرضدريس تركاني

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: تيزنيت 190846102/09/16 8 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفاطمة مداح



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

01

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175568502/09/15 22 اللغة العربيةعبد اللطيف الحياني

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الحسيمة 175588102/09/15 22 اللغة العربيةعثمان بوحصون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 130870905/09/03 18 اللغة العربيةرجاء الشلقي

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 175568302/09/15 12 اللغة العربيةفاطمة الزهراء اللحيح

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 174977102/09/14 18 اللغة الفرنسيةابراهيم نجمي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175441202/09/15 12 اللغة الفرنسيةالرامي ندى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 168467203/09/13 34 اللغة النجليزيةصالح بوحدوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175589002/09/15 22 اللغة العربيةمحمد بوعلم

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 175392802/09/15 12 الجتماعياتالفريهمات ياسين

إقليم: فحص - انجرةإقليم: الحسيمة 175394002/09/15 12 الجتماعياتجمال الدين لكرامي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 168472503/09/13 30 الرياضياتاحمد الحموتي

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175405402/09/15 22 الرياضياتنغموش يسرى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175490802/09/15 22 الرياضياتسعيد تمجردين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 169297503/09/13 16 الرياضياتيوسف العامري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175405102/09/15 12 الرياضياتيونس اشويبة

إقليم: تطوانإقليم: الحسيمة 175405202/09/15 12 الرياضياتخالد بوبكر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175488902/09/15 12 الرياضياتيوسف أطلحا

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175583302/09/15 12 الرياضياتيوسف تخمة



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175584002/09/15 12 الرياضياتبولويحة خالد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175442802/09/15 12 علوم الحياة والرضانوار الشيكر

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: الحسيمة 175166602/09/14 16 الفيزياء والكيمياءالساعد بن يرو

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 175411602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبد الحكيم الخنتاش

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175624002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحسن روان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 175624602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالزهاري محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: الحسيمة 144817205/09/07 6 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةالمين اكحايلو

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 159817105/09/11 6 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةنوفل الحضري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 128309501/01/02 68 اللغة العربيةربيعة مسرى

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175038802/09/14 17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةنادية ابنعيش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175567502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسناء اجانف

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 175568002/09/15 12 اللغة العربيةمحمد الحراق

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175577502/09/15 12 اللغة العربيةعلى أحرموش

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175441902/09/15 22 اللغة الفرنسيةعمر الصو

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175439402/09/15 12 اللغة الفرنسيةسناء الركي

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175442102/09/15 12 اللغة الفرنسيةالسياجي يونس

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 175461902/09/15 12 اللغة الفرنسيةعثماني محمد

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175462802/09/15 12 اللغة الفرنسيةعقاوي مصطفى



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 169319003/09/13 24 اللغة النجليزيةحمزة فرجاني

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 175566202/09/15 22 الجتماعياتنورالدين المنصوري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 150578405/09/08 12 الجتماعياتمرادي الحسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175564602/09/15 12 الجتماعياتانوار بلعطار

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175570402/09/15 12 الجتماعياتجمال الحسايني

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175570602/09/15 12 الجتماعياتأكروح محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 175571002/09/15 12 الجتماعياتالحميوي فريد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 150483305/09/08 24 الرياضياتبندريس محسن

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175439202/09/15 22 الرياضياتيوسف أحيون

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175438602/09/15 12 الرياضياتعماد مجوط

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175572502/09/15 12 الرياضياتحسن انزار

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175572602/09/15 12 الرياضياتعبدا اوبكى

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175572902/09/15 12 الرياضياتمحمد الزاهر

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175573302/09/15 12 الرياضياتبلل الشنتوف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175574702/09/15 12 الرياضياتالدردابي الزبير

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175575002/09/15 12 الرياضياتالعدنان عبد الصمد

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175579002/09/15 22 علوم الحياة والرضلبنى سلمون

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 175103702/09/14 14 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضاسماء أغلى



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175581202/09/15 12 علوم الحياة والرضعماد قباش

إقليم: تطوانإقليم: شفشاون 191010701/01/17 6 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسعاد برهون

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175455902/09/15 22 الفيزياء والكيمياءعادل السقالي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 175456302/09/15 22 الفيزياء والكيمياءخليل الركراكي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175456602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعثمان أولد التهامي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 175456902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد احنيون الشعيبي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: شفشاون 175626602/09/15 12 الفيزياء والكيمياءسعد الفيللي

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 168682004/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةلبحر شعيب

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 175073002/09/14 18 التربية البدنيةنوال الحمزاوي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 175502602/09/15 12 التربية البدنيةأحمد الفطوش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 168790204/09/12 36 اللغة الفرنسيةمعاد بنعياد

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 128311601/01/02 38 الجتماعياتالمساوي رشيدة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 159867805/09/11 6 إلتحاق بالزوجالجتماعياتالودغيري للة فاطم الزهراء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 115277716/09/99 74 الرياضياترضوان الشنتوف

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 144805105/09/07 42 الرياضياتالكوشي لبنى

إقليم: تطوانإقليم: فحص - انجرة 150483905/09/08 42 الرياضياتاشريقي مريم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 190952801/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتسكينة   تورخو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: فحص - انجرة 128205504/09/02 70 علوم الحياة والرضعبد الكريم السوساني



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: العرائشإقليم: فحص - انجرة 175580202/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسهام المولت

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: فحص - انجرة 168526103/09/13 22 الفيزياء والكيمياءالسوسي عمر

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 175569102/09/15 22 اللغة العربيةعدنان الحاج

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 175577302/09/15 12 اللغة العربيةصهيب أخروف

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 118204210/10/00 90 اللغة الفرنسيةربيعة عشور

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175462702/09/15 22 اللغة الفرنسيةبلقيس الخمسي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 116087316/09/99 84 اللغة النجليزيةعبد اللطيف بوعثمان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 140831605/10/06 50 اللغة النجليزيةبلفقيه أمنية

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 190883801/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد استيتو الحساني

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 150483105/09/08 48 الرياضياتزينب بلعظم

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 144721505/09/07 46 الرياضياتأجوييد أسماء

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 144724005/09/07 46 الرياضياتالطايق حاتم

إقليم: تطوانإقليم: العرائش 175573802/09/15 22 الرياضياتحليمة البقالي القاسمي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175574602/09/15 22 الرياضياتسهية الحمدوني

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175574902/09/15 22 الرياضياترجاء الحضري

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 190953601/01/17 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتحسناء العسري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: العرائش 175114602/09/14 10 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضياسين أقشار

إقليم: وزانإقليم: العرائش 175626902/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد شوقي



الجهة الصلية : 
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: العرائشإقليم: وزان 127792707/09/04 50 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةطارق ترفاس

إقليم: العرائشإقليم: وزان 175577802/09/15 12 اللغة العربيةإبتسام  اليملحي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175442002/09/15 22 اللغة الفرنسيةنادية الطليكي

إقليم: تطوانإقليم: وزان 175463102/09/15 22 اللغة الفرنسيةاحمد الورداني

إقليم: العرائشإقليم: وزان 175439802/09/15 12 اللغة الفرنسيةالهواري احمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175461402/09/15 12 اللغة الفرنسيةامحمدي نعيمة

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175146002/09/14 28 اللغة النجليزيةعزيز  الدراوي

إقليم: العرائشإقليم: وزان 140813406/09/05 26 الجتماعياتالتليدي أيوب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175438402/09/15 22 الرياضياتطارق بوبيهي

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 175572802/09/15 12 الرياضياتالياس مارسو

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175573402/09/15 12 الرياضياتاحميمد إيهاب

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175574302/09/15 12 الرياضياتبلل حرشاوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175574802/09/15 12 الرياضياتحليمة خبوري

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 175575202/09/15 12 الرياضياترجاء الخربي

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 144796805/09/07 34 علوم الحياة والرضجبيد بدر

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 175023102/09/14 28 علوم الحياة والرضزايد هواش

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: وزان 158800102/09/10 12 الفيزياء والكيمياءبدر حجاج

إقليم: العرائشإقليم: وزان 128024727/09/04 36 التربية الموسيقيةبنفتل هشام



الجهة الصلية : 
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إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 168812504/09/12 12 اللغة اللمانيةالسي محمد ملوع

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 191068701/01/17 6 إلتحاق بالزوجالجتماعياتكوثر أخريف

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 159844805/09/11 28 الرياضياتاحدوش عبد الحفيظ

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 175439002/09/15 22 الرياضياتإجة الدوش

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 175573502/09/15 12 الرياضياترجاء الشيخي

إقليم: تطوانعمالة: طنجة - أصيل 168525003/09/13 30 الفيزياء والكيمياءفطيمة كازي

إقليم: فحص - انجرةعمالة: طنجة - أصيل 168751004/09/12 22 الفيزياء والكيمياءحمضي هشام

إقليم: شفشاونعمالة: طنجة - أصيل 175457030/06/15 22 الفيزياء والكيمياءفاطمة الزهراء مصباح

عمالة: المضيق - الفنيدقعمالة: طنجة - أصيل 128485719/09/05 48 المعلومياتعصام الزعاف

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 128288801/01/02 50 اللغة العربيةزكية الفلواطي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 127791407/09/04 46 اللغة العربيةازواوي لمياء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 191046907/09/16 10 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةثرية بنيس

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 191046808/09/16 7 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةمحمد سعيد احميمود

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 191012602/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة الزواكي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 128312101/01/05 34 اللغة الفرنسيةأحمد الزاوي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168711804/09/12 22 اللغة الفرنسيةعادل اجبالي

إقليم: شفشاونإقليم: تطوان 175088502/09/14 19 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبوثلوج سهام

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 175461502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة بلمقدم
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مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر
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02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 191012902/09/16 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتمحمد اللوزي

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 191046707/09/16 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتنعمان أشراط

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 34720416/09/88 126 الرياضياتالحضري عبد الواحد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 159846105/09/11 28 الرياضياتأمتيو لمياء

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168794104/09/12 12 الرياضياتبلعياشي مصطفى

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 175579202/09/15 9 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمريم الدويب

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: تطوان 168526903/09/13 13 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمصطفى البقالي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 124155225/09/01 96 اللغة العربيةنعيمة شعبان

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 30678911/12/87 58 اللغة العربيةاحمد الشندودي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 128289001/01/02 48 اللغة العربيةمحمد بوداويد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 31078916/09/87 46 اللغة العربيةمحمد الحمدي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 169305703/09/13 34 اللغة العربيةامخيشن كوثر

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 169307003/09/13 34 اللغة العربيةالمساوي فاتن

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117700506/09/00 54 اللغة الفرنسيةفوزية اليوسفي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 112376416/09/98 48 اللغة الفرنسيةبشرى العمري

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140883306/09/06 34 اللغة الفرنسيةحسني هيبة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175018702/09/14 18 اللغة الفرنسيةماجدة الهاني

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140876506/09/06 46 اللغة السبانيةيونس  سلمون
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رقم التأجير
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تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175564502/09/15 14 إلتحاق بالزوجالجتماعياتأمينة البسطي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 158957002/09/10 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتبرغازي نور الدين

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175565102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفاطمة البقالي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 104549716/09/96 78 الرياضياتمحمد بدوي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 123370606/09/01 72 الرياضياتمحمد اولد كركالو

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 34745216/09/88 54 الرياضياتبنجاح بوشعيب

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 150482505/09/08 36 الرياضياتاخنوس سارة

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126223004/09/02 22 الرياضياتزهواني رشيد

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175574502/09/15 12 الرياضياتفاطمة الصروخ

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115287216/09/99 61 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضمحاسن مورسيا

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 175579402/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفاطمة الزهراء المليلي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 117802506/09/00 72 الفيزياء والكيمياءنور الدين ابن الصديق

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126207213/09/02 72 الفيزياء والكيمياءربيع رحاوي

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 140904627/09/06 66 التربية السريةلطيفة شقرون

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 115280116/09/99 80 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةالحماض ليلى

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 126175204/09/02 56 التكنولوجياأمين هوريري
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05

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175576202/09/15 22 اللغة العربيةعمر تربيعت

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175576402/09/15 22 اللغة العربيةكوتمي عزالدين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175576901/09/15 22 اللغة العربيةالكماري كنزة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175472101/09/15 12 اللغة العربيةسميح عبد ا

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175576602/09/15 12 اللغة العربيةحفيضة أجماع

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 175432602/09/15 22 اللغة الفرنسيةعبد الهادي المالكي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175462002/09/15 22 اللغة الفرنسيةالمرضي محجمد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168590804/09/12 12 اللغة الفرنسية عبد الصديق مرواني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175431602/09/15 12 اللغة الفرنسيةنجاة المعقول

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175421502/09/15 12 الجتماعياترشيد منتصير

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175421702/09/15 12 الجتماعياتالبشارة حميد

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175421802/09/15 12 الجتماعياتالخنفر فاطمة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175422002/09/15 12 الجتماعياتمحمد الفزواني

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 169244803/09/13 30 الرياضياتالمصطفى بويقت

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175516902/09/15 22 الرياضياتالفرقاني ليلى

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175517101/09/15 22 الرياضياتعطي حفيظة

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175517402/09/15 22 الرياضياتحيداش زكرياء

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175517502/09/15 22 الرياضيات هجر احليمي
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

العدادي  لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 144708805/09/07 12 الرياضياتعبد العزيز بلعيساوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175517702/09/15 12 الرياضياتمحمد ايت موعلي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175517802/09/15 12 الرياضياتيوسف العسري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175518002/09/15 12 الرياضياتعبد الرحيم الحبيب

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 175518102/09/15 12 الرياضياتاسماعيل الزاوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175518402/09/15 12 الرياضياتياسين براح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175436002/09/15 22 علوم الحياة والرضتادة سي علي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 175437502/09/15 22 علوم الحياة والرضعبد السلم خدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175435702/09/15 12 علوم الحياة والرضنجاح زينب

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 175437102/09/15 12 علوم الحياة والرضصلح الدين الطاهري

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175521002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءياسين حنين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175521202/09/15 12 الفيزياء والكيمياءمحمد السكتاوي

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175522002/09/15 12 الفيزياء والكيمياءكريم درواش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 128198504/09/02 90 التربية السلميةمينة            اكوسيف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 175513402/09/15 22 التربية السلميةفؤاد هدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175515402/09/15 22 التربية السلميةسطيطي يوسف

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 127961407/09/04 64 التربية السريةامينة الهجام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 150567905/09/08 46 المعلومياتادعدار بناصر
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المديرية القليمية  الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 
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م. النقط

02/06/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب المادة المطلوبة ملحظاتالمديرية القليمية  للتعيين

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 168831304/09/12 12 التكنولوجياخالد المهدي

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 190944002/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةزكرياء سناء

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 175486302/09/15 12 الجتماعياتحمداوي يوسف

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 169188203/09/13 16 الرياضياتاملول أمين

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 174994402/09/14 28 الفيزياء والكيمياءخنطوري عبد الرحمان

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 168751704/09/12 12 الفيزياء والكيمياءحميد بن عمر

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 175522102/09/15 12 الفيزياء والكيمياءحليمة الحسيني

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 168473803/09/13 34 التربية السلميةا مد جعب  حسان

إقليم: خنيفرةإقليم: بني ملل 175514402/09/15 22 التربية السلميةلحسن فضيل

إقليم: خريبكةإقليم: بني ملل 158931502/09/10 44 التكنولوجياحنان شوقار

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115248416/09/99 94 اللغة العربيةقليش خديجة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 30691621/09/87 52 اللغة العربيةوصال نور الدين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 130914705/09/03 52 اللغة العربيةحسناوي نزهة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 144744005/09/07 46 اللغة العربيةبودرار  خديجة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175471502/09/15 22 اللغة العربيةحنان واحنين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168599404/09/12 12 اللغة العربيةمحمد سلمة

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 150458205/09/08 30 الجتماعياترشيدة الزيتوني

إقليم: خنيفرةإقليم: الفقيه بن صالح 175422302/09/15 12 الجتماعياتباسو  لخدا
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إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168747804/09/12 28 الرياضياتوسعدن عبد الكبير

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168745704/09/12 18 الرياضياتفاطمة الزهراء  أفردي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175518202/09/15 12 الرياضياتكريمي محسن

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 169254303/09/13 26 الفيزياء والكيمياءالملودي نعيمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 168751504/09/12 24 الفيزياء والكيمياءالحسين يوسفي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 175514102/09/15 22 التربية السلميةأحمد الحالمي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 158854402/09/10 24 المعلومياتاخشينة مروان

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 115252716/09/99 76 التكنولوجياعبد العزيز الزهراوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: خنيفرة 169259703/09/13 26 اللغة العربيةخالد كسير

إقليم: بني مللإقليم: خنيفرة 168822404/09/12 12 الرياضياتجواد بوشتاوي




